
هل جيوز اإلعطاء من بيت املال للعاجز عن أداء الكفارة كما أعطى النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم متـرا  السائل :

  من الصدقة للصحايب الذي مل جيد شيئا يؤدي به الكفارة ؟

ال ، ال يـــؤتى ؛ ألنـــه إذا كـــان عـــاجزا عـــن الكفـــارة ســقطت عنـــه ؛ لكـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  الشــيخ :

  ؛ ( واهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر مني ) أعطاه حلاجته ألنه قال: 

  قبل ذلك قال تصدق على هذا ؟  السائل :

  قبل أن يعلم حباله كيف ؟ الشيخ :

   هللا عليه وآله وسلم قال تصدق به ؟النيب صلى ا ملا ذكر  السائل :

  نعم ظن أن حاله ماشية ، ظن إنه ما عليه حاجة لكنه ال جيد ما يتصدق به لكن أموره ماشية ؛  الشيخ :

  غري واضح ؟  السائل :

ألنه قال ال أستطيع أن أتصدق يعين مـا عنـده إال مقـدرا كفايتـه فقـط ،  : ( خذ وتصدق به )قال الرسول الشيخ :

  ذها وتصدق ، فلما ما فيه أهل بيت أفقر مين ، قال تصدق على أهل بيتك ؛ فقال: خ

  على هذا لو جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص نعطيه ؟  السائل :

  نعطيه من أين ؟  الشيخ :

  من بيت املال ؛  السائل :

  أليش ؟  الشيخ :

  ليتصدق ؛  السائل :

  نعطيه ليكفر  ؟ الشيخ :

  ليتصدق به كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟   السائل :

ألن التمــر الــذي جــاء قــد  ( خــذ هــذا وتصــدق بــه )هــذا الرجــل أعطــاه الرســول حلاجتــه ، يف األول قــال:  الشــيخ :

ع لــه أحــد مــن بيــت املــال أو مــن يكــون مــن الزكــاة مــا نــدري أمــن الزكــاة أو مــن غريهــا ، فــإذا تــربع لــه أحــد ، إذا تــرب 

  به وال بأس ؛ يكفر 

  سيتربأ ؟  السائل :

   مع أنه ال جيد هذا ما هو على سبيل الوجوب . ( خذ هذا وتصدق به )أي نعم ؛ يعين قوله باألول:  الشيخ :

  احلكم املرتب على وصف يقوى بقوة هذا الوصف ويضعف بضعفه فما معناه ؟ السائل :



مالـك ، كـل مـن كـان أفقـر فهـو أحـق ، إذا أقـول مـثال:  معناه واضح يعـين مـثال إذا قلـت: أعـط الفقـري مـن الشيخ :

  عزر الفاسق ، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزير .

إذا اغتســل إنســان وقــد توضــأ قبــل البــدء بالغســل مث مــر يــده أثنــاء الغســل علــى فرجــه بــدون قصــد فهــل  الســائل :

  ينقض وضوئه أم عبارة عن ملس خفيف ؟

يــنقض الوضــوء إال إذا كــان للشــهوة ؛ وعلــى هــذا فلــو أصــابت يــده ذكــره يف الصــحيح أن مــس الــذكر ال  الشــيخ :

  أثناء الغسل فليستمر وال شيء عليه .

  فيها قراءتان ؟  (( وإن تك حسنة )) مراجعة ما سبق . الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ما مها ؟  الشيخ :

    (( حسنة )) الطالب :

  والثانية ؟  الشيخ :

  . (( حسنة )) الطالب :

    (( يضاعفها ))ويف  الشيخ :

  . (( يضعفها ))و (( يضاعفها ))قراءتان أيضا  الطالب :

   كيف يكون التضعيف ؟ احلسنة حبسنتني أو كيف ؟ الشيخ :

  احلسنة بعشر أمثاهلا أو أكثر . الطالب :

  ؟  (( راعنا ))ماذا يريدون بقوهلم:  الشيخ :

  راعنا من الرعونة ،  الطالب :

  أصابك اهللا بالرعونة .يعين  الشيخ :

  ما معىن الطمس ؟ الشيخ :

  اهللا تعاىل يطمس على وجوههم ؛ إما كناية عن تغيري قلوم أو  ؛   الطالب :

  يعين حتتمل معنيني: األول طمس احلقيقي ،  الشيخ :

  يعين يطمسهم كما طمس أصحاب السبت جعل منهم القردة واخلنازير ؛  الطالب :

    ال األنف ، الشفتني ؟ زيل مثيعين ي الشيخ :



ســيكون علــى معنـــاه احلقيقــي أو علــى املعنـــوي ؛ إن كــان معنويــا فهـــو أن يــردهم اهللا عـــن  قيــل: الطمـــس الطالــب :

  ح إذا طمس الوجوه  احلق واستمعي

  ؛  )أو لخالفن اهللا بين وجوهكم فتختلف وجوههم ال تختلفوا ( : هيعين الوجهات مثل قول الشيخ :

  الطمس احلقيقي بأن يطمس الوجه  الطالب :

  حىت يكون كخف البعري مث يدار إىل اخللف . الشيخ :

  من أصحاب السبت ؟  الشيخ :

  قوم من بين إسرائيل ؛  الطالب :

  ويش شأم ؟  الشيخ :

  اهم اهللا سبحانه وتعاىل عن الصيد يوم السبت فاحتالوا وكانوا ؛  الطالب :

  على طول ؟ حرم عليهم اليوم واحتالوا باكر ؟  الشيخ :

ال ؛ يوم أن يسبتوا يأيت هلم حيتام شرعا فلما طـال علـيهم األمـد وقسـت قلـوم احتـالوا وكـانوا ينسـبون  الطالب :

الشـــباك يـــوم الســـبت ويـــوم األحـــد يأخذونـــه ويقولـــون حنـــن مـــا صـــيدنا الســـبت فـــاهللا ســـبحانه وتعـــاىل مســـخهم قـــردة 

  وخنازير ؛ 

  قردة ؟ بأي دليل أنه مسخهم قردة ؟  يخ :الش

 لمـا نكـاال (( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين فجعلناهـا الطالب :

  ؛  )) للمتقين وموعظة خلفها وما يديها بين

  ازير ؟ قردة لكن األخ يقول وخنازير ؟وأين الدليل على أنه جعلهم خن الشيخ :

  ال أذكر اآلن آية لكن ذكروا يف هذا أن صغارهم قردة وكبارهم جعلهم خنازير ؛  :الطالب 

  أين الدليل ؟ الشيخ :

  ما أدري آية ذكرت يف هذا ؛  قالوا يف تفسريه  الطالب :

 وجعــل عليــه وغضـب اهللا لعنــه مـن اهللا عنــد مثوبــة ذلـك مــن بشـر أنبــئكم هــل (( قـلقـول اهللا تعــاىل:  الطالـب :

    السبيل )) سواء عن وأضل مكانا شر أولئك الطاغوت وعبد والخنازير القردة منهم

    حيتاج إىل تثبت ؛إذا إن اخلنازير هم أصحاب السبت أو قوم آخرون مسخوا خنازير ؟  الشيخ :

   (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))ما معىن من قوله:  الشيخ :

  هلا معنيان: دون الشرك ؛ وما سوى الشرك ؛  الطالب :



  ما سوى ذلك ؟ إذا الكفر داخل حتت املشيئة هو سوى الشرك ؟  وأيهما أرجح ؟ الشيخ :

  األرجح ما دون ذلك  الطالب :

  يعين ما هو أقل من الشرك وأما الكفر والشرك فكالمها ال يكفران . الشيخ :

  ه ال يضر مع اإلميان معصية ؟ هل يف هذه اآلية متمسك للمرجئة يف أن الشيخ :

  وهم يقولون إا تقع مكفرة ، إذا ليس هي دليل على قول املرجئة بل دليل على ضد قوهلم . الشيخ :

  من الذين يزكون أنفسهم ؟  الشيخ :

  اآلية عامة ؛ الطالب :

  وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم ؟   الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ماذا قالوا ؟  الشيخ :

  ؛  أبناء اهللا وأحبائه ))(( نحن قالوا  الطالب :

  والنصارى ؟ والنصارى ؟ والنصارى قالوا ذلك ؟  الشيخ :

    (( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبائه ))نعم  الطالب :

  إذا اجلميع زكوا أنفسهم . الشيخ :

  ؟  (( بل اهللا يزكي من يشاء ))ما فائدة اإلضراب يف قوله:  الشيخ :

  قالوهم ؛  إبطال ما الطالب :

    كنا وأعط نفوسها تقواها وزكها ـ يعين وأن التزكية ليست إليهم بل هي إىل اهللا عزوجل ـ اللهم ز  الشيخ :

أولئــك القــوم الــذين يقولــون الغــرب أهــدى منــا ســبيال يف صــدق امليعــاد والــدفاع عــن حقــوق اإلنســان ومــا  الشــيخ :

  أشبه ذلك هل يشبهون هؤالء أو ال ؟ 

    نعم ؛  الطالب :

  وجه املشاة ؟  الشيخ :

  ؛  يقولون الطالب :

  . (( للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))وهؤالء يقولون  الشيخ :

  ما هو احلسد ؟  الشيخ :



متين زوال نعمة اهللا على الغري ؛ وقال شـيخ اإلسـالم: احلسـد كراهـة مـا أنعـم اهللا ـا علـى الغـري سـواء متـىن  الطالب :

  أم ال . الزوال

  يقع يف بعض األحيان حسد يف القلب بغري اختيار اإلنسان فهل يأمث على ذلك ؟  الشيخ :

  ال يأمث ملا يكون يف قلبه من احلسد  الطالب :

( إذا حسـدت فـال علـى احملسـود ؛ لقولـه يف احلـديث:  يـه أن حيـاول الـتخلص منـه وأال يبـغولكن جيـب عل الشيخ :

  .)  تبرغ

 فضـله مـن اهللا آتـاهم مـا علـى الناس يحسدون (( أمملا قبلها ؟  (( فقد آتينا آل ابراهيم ))ما مناسبة  الشيخ :

  ما مناسبتها ملا سبق ؟  عظيما )) ملكا وآتيناهم والحكمة الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد

 آتينــا آل ابــراهيم ... )) (( فقــدأــم ال يســتطيعون منــع مــا أنعــم اهللا بــه علــى هــؤالء ، قــال اهللا تعــاىل:  الطالــب :

  راهيم ؟ يعين إن الناس هم آل اب الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

    كيف يكون ؛ الشيخ :

علـى اهللا سـبحانه وتعــاىل فضـله واسـع يؤتيـه مــن يشـاء كمـا أن اهللا عزوجـل أنعــم علـى حممـد عليـه الصــالة  الطالـب :

  ؛ م وعلى ذريته النبوة والكتاب ة والسالوالسالم ذه الرسالة فقد أنعم اهللا على ابراهيم عليه الصال

  ه قال: كيف حتسدون الناس وأنتم قد آتاكم اهللا من فضله ألنكم من بين إسرائيل .كأنيعين   الشيخ :

  هل يف اآلية ما يرد على اجلهمية واألشاعرة الذين ينكرون حكمة اهللا يف أفعاله ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  (( إن اهللا كان عزيزا حكيما )) قوله: يف  الطالب :

  وال فيه شيء آخر بعد ؟  الشيخ :

  ؛  احلكمة يف  الطالب :

لكن هل يف اآلية ما يدل على ذلك ؟ صحيح حكيم يؤخذ منهـا احلكمـة لكـن نريـد أيضـا يف اآليـة دلـيال  الشيخ :

  آخر ؟ 

  الم التعليل ؛  الطالب :

  أين هي ؟  الشيخ :



  (( ليذوقوا العذاب )) يف قوله:  الطالب :

فــإن  الم التعليــل تفيــد إثبــات العلــة يف أفعــال اهللا عزوجــل ، وهــذا هــو املتعــني وهــو الصــحيح الشــك فيــه . الشــيخ :

قــال قائــل: إذا أثبــتم تعليــل أفعــال اهللا فقــد أثبــتم أنــه يفعــل لغــرض واهللا منــزه عــن األعــراض واألبعــاض واألغــراض ، 

   منزه عن األبعاض واألعراض واألغراض ؟ عبارة مزقت متاما واهللا

  ؛  (( هو الذي ... ))نرد عليهم بقول اهللا سبحانه وتعاىل:  الطالب :

  ما يكفي ؛  الشيخ :

  أن ربط األحكام بعلل ليس حلاجة اهللا بذلك ؛  الطالب :

  لكن حباجة من جعلت هلم ؛ واضح ؟ . الشيخ :

الضـابط الـذي  ن هؤالء جمرمـون فمـن احلكمـة أن يعـاقبوا بقـدر اجلرميـة .ما فائدة يذوقوا العذاب ؟ نقول أل الشيخ :

ال حلكمـة ؛ واألعـراض ، مـاذا يريـدون بـاألعراض  يعين احلكمة ، فعله رد املشيئة ذكرت اآلن ، منزه عن األغراض

  ؟ 

  الصفات الفعلية ،  الطالب :

السـماء الـدنيا وال اسـتوى علـى العـرش وال يـأيت يـوم الصـفات الفعليـة ، يقـول إن اهللا مـا ميكـن أن ينـزل إىل  الشيخ :

  القيمة ؛ ألن هذه أعراض ؛ وعن األبعاض ؟ 

  مثل اليد والوجه والعني ؛  الطالب :

  بعده ؟  الشيخ :

  يقول: هل االتصال بالتليفون على األقارب البعيدين للسالم عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم ؟ السائل :

  يدخل يف صلة الرحم .اجلواب: نعم إنه  الشيخ :

رجـــل اكتســـب مـــاال مـــن بيـــع احملرمـــات مث تـــويف ولـــه مـــال والورثـــة حبـــرية مـــن أمـــرهم هـــل يتصـــرفون باملـــال  الســـائل :

  يتصدقون به على أنه ال جيوز هلم حيازته ؟ويقسمونه أم 

هه ؛ وأمـا إذا مل إن كان هـذا املـال لـه مـالك معلومـون فإنـه يـرد إلـيهم مثـل أمـوال الغصـب والسـرقة ومـا أشـب الشيخ :

  يكن له مالك معلومون فإنه للورثة .

هـل نقـول إن ابـراهيم عجـز عـن إجابـة  (( ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم فـي ربـه ... ))قال اهللا تعاىل:  السائل :

  انتقل إىل جهة أخرى ؟ (( أنا أحيي وأميت ))حجة منرود األوىل عندما قال: 

  كنه أراد أن ال يطيل اجلدل بذكر شيء ال ميكنه أن جييب عنه .ما تقولون ؟ ال ما عجز ؛ ل الشيخ :



 أن النــاس بــين حكمــتم وإذا أهلهــا إلــى (( إن اهللا يــأمركم أن تــؤدوا األمانــاتأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 وأطيعــوا اهللا أطيعــوا آمنــوا الــذين أيهــا بصــيرا يــا ســميعا كــان اهللا إن بــه يعظكــم نعمــا اهللا إن بالعــدل تحكمــوا

 اآلخـر واليـوم بـاهللا تؤمنـون كنـتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول

  .تأويال ))  وأحسن خير ذلك

(( إن اهللا يــأمركم أن اآليــة األوىل  أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، اآليــة األوىل تكلمنــا عليهــا ؟ بقيــت الفوائــد .

مــن فوائــدها: بيــان عظمــة اهللا عزوجــل ؛ وذلــك حيــث عــرب عــن نفســه تبـــارك  إلــى أهلهــا ... )) تــؤدوا األمانــات

ومــن  ومثــل هــذا التعبــري قــال علمــاء البالغــة إنــه يــدل علــى التعظــيم . (( إن اهللا يــأمركم ))وتعــاىل بصــيغة الغائــب 

عليـك أن حتفظهـا فيمـا  فوائدها: وجوب حفظ األمانـات يف مـا حتفـظ بـه عـادة ؛ فـإذا أعطـاك إنسـان دراهـم وجـب

حتفـــظ بـــه عـــادة ؛ ووجـــه ذلـــك أنـــه مـــن الزم أدائهـــا حفظهـــا ألن مـــن مل حيفظهـــا ال ميكـــن أن يؤدهـــا ، فـــإذا أعطـــاك 

وســـرقت فأنـــت ضـــامن ؛ ملـــاذا ؟ ألن هـــذا تفـــريط يف اجلـــواب ، فالواجـــب أن  اهـــم ووضـــعتها يف فرجـــة أو يف رفدر 

تهــا للــربد أو للحــر أو للجــوع أو للعطــش فأنــت ضــامن ؛ ملــاذا ؟ حتفظهــا يف الصــناديق ؛ إذا أودع عنــدك يمــة وترك

ومـن  فإن اهللا أمرك أن تؤدي األمانـات إىل أهلهـا ومـن الزم أدائهـا حفظهـا حـىت تـؤدى كمـا أخـذت .ألنك فرطت 

ومــن فوائــدها: رد أنــه  فوائــدها: مســو ديــن اإلســالم ، حيــث أمــر بــرد األمانــات ؛ وهــذا الشــك مــن حســن املعاملــة .

لى املؤمتن أن يؤديها إىل أهلها ؛ وأهلهـا إمـا صـاحبها أو مـن يقـوم مقاملـه ؛ فـإذا أودعـك شـخص مـا وديعـة جيب ع

وجـب عليـك أن تؤديهـا إليـه أي إىل الوكيـل فمات فمن أهلها من بعده ؟ ورثته ؛ كذلك لو وكل من يقبضها منك 

ظ الســـر فيمـــا يكـــون بينـــك وبـــني ومـــن فوائـــدها: وجـــوب حفـــ وال تقـــل إين ال أعطيـــك ألن الـــذي أودعـــين ســـواك .

وهو عام يف أمانات األمـوال وأمانـات األقـوال وأمانـات األحـوال أيضـا  ((  األمانات ))صاحبك من قول ؛ لقوله: 

؛ وهلذا ورد الوعيد الشـديد فـيمن تفـدي إليـه زوجتـه ويفـدي إليهـا مث يصـبح يتحـدث مبـا جـرى بينهمـا وأن هـذا شـر 

ومـــن فوائـــدها: وجـــوب أداء الشـــهادة كمـــا حتمـــل ، وجـــوب أداء الشـــهادة علـــى  مـــة .النــاس منزلـــة عنـــد اهللا يـــوم القي

الشــاهد كمــا حتملهــا ؛ ملــاذا ؟ ألن الشــاهد مــؤمتن فيجــب عليــه أن يــؤدي الشــهادة كمــا حتملهــا مــن غــري زيــادة وال 

ه املعـىن فإنـه ال بـأس وهل جيوز أن يؤديها باملعىن ؟ اجلواب: نعم إذا كان عاملـا بـاملعىن ومل حيـذف مـا يتغـري بـ نقص .

(( وإذا حكمـتم بـين النـاس أن ومن فوائدها: وجوب احلكم بني النـاس بالعـدل ؛ لقولـه تعـاىل:  أن يؤدها باملعىن .

والعــــدل أنــــواع كثــــرية ؛ ولنضــــرب هلــــذا مــــثال بالقاضــــي ، القاضــــي جيــــب عليــــه أن يعــــدل بــــني  تحكمــــوا بالعــــدل ))

، ال يقدم أحدا على أحد حىت لو كان اخلصم كـافرا مـع مسـلم فإنـه اخلصمني يف كل شيء ، أوال يف الدخول عليه 

ال يقدمه عليه ؛ ألن املقام مقام حكم واحلكم جتب فيه العدالـة ، فضـل املسـلم علـى الكـافر الشـك فيـه لكـن اآلن 



ل نظـر مها سواء يف احلكم وإن كان بعض العلماء رمحهـم اهللا قـال إنـه يقـدم املسـلم يف الـدخول ؛ لكـن يف هـذا القـو 

والصـــواب أنـــه يعـــدل بينهمـــا يف الـــدخول ؛ ثانيـــا: يف الـــس ، ال جيلـــس أحـــدمها يف مكـــان رفيـــع كعلـــى كنـــف مـــثال 

والثــــاين علــــى األرض ، أو أحــــدمها علــــى فــــراش والثــــاين علــــى األرض ، البــــد أن يعــــدل بينهمــــا يف الــــس ويكــــون 

؟ النظـر ، ال ينظـر إىل أحـدمها نظـرا  عـىن اللحـظظ؛ ويش مجملسهما سواء ؛ الثالث: البد أن يعدل بينهما يف اللح

يف اللفـظ ، ال يكلـم  باردا وإىل الثاين نظرا حارا يكاد خيرق رأسه ؛ بل الواجب أن ننظر إليهما نظـرا سـويا ؛ الرابـع:

ده أحدمها بشدة واآلخر بلني ؛ واخلامس: بااللتفات ، ال ينظر إىل أحـدمها عنـد خماطبتـه بوجـه والثـاين ينظـر إليـه خبـ

مصــعرا خــده ، ال ؛ والســادس: يف االســتخالص احلجــة ، ال يقــاطع أحــدمها يف حجتــه واآلخــر ميهلــه ؛ فــإذا جيــب 

عليـه العـدل يف كـل شـيء يعاملهمـا فيـه ؛ ومـن العـدل أيضــا العـدل بـني الزوجـات يف كـل مـا يسـتطيع ؛ ومـن العــدل 

ذا أعطــى األنثــى أعطــى الــذكر وإذا أعطــى أيضــا العــدل بــني األوالد يف كــل شــيء ، كــل شــيء يســتطيع يف العطايــا إ

األنثى أعطى الـذكر والصـحيح أنـه يعطـي الـذكر مثـل حـظ األنثيـني ؛ حـىت كـان بعـض السـلف يعـدل بـني أوالده يف 

القبل ؛ أيش معىن يف القبل ؟ يعـين إذا قبـل واحـد قبـل الثـاين ، وهـذا صـحيح ، الصـبيان الصـغار أمـا الكبـار فشـيء 

ار تــرى الصــيب إذا رآك قــد قبلــت الثــاين يــأيت ويــزاحم يــدخل خــده عليــك يعــين البــد أن آخــر ؛ لكــن الصــبيان الصــغ

تقبله حىت يف اجللوس مثال إذا جلس واحد على رجلك جاء الثاين يركب وجلس علـى الرجـل الثانيـة ، هـذه مطالبـة 

حال الواجـب علـى  ، هو اآلن حيتج ويقول ملاذا تفعل ويأخذ حقه بالقوة ؛ فعلى كلواحتجاج لكن حنن ال نعرف 

اإلنســان أن يعــدل بــني أوالده ؛ كــذلك مــن العــدل أن يعــدل مــع نفســك يف معاملــة غــريه ، ال يريــد مــن النــاس أن 

ــالوا علــى النــاس يأخــذ حقــه كــامال وهــو يــبخس النــاس ، وقــد قــال اهللا تعــاىل:  ــذين إذا اكت (( ويــل للمطففــين ال

يعطـــون احلـــق الـــذي علـــيهم  م أو وزنـــوهم يخســـرون ))(( وإذا كـــالوهيعـــين يأخـــذون حقهـــم موافيـــا  يســـتوفون ))

، العـدل أن تعامـل النـاس مبـا حتـب أن يعـاملوك بـه ؛ وهلـذا شـدد النـيب صـلى اهللا عليـه  ناقصا ، هذا ليس مـن العـدل

ــه مــا يحــب لنفســه )وآلــه وســلم يف هــذه املســألة وقــال:  وهــذه هــي آداب  ( ال يــؤمن أحــدكم حتــى يحــب ألخي

فوائدها: التعبري بالعدل دون املساواة ، التعبري بالعـدل دون املسـاواة ، والغريـب أن كثـريا العصـريني ومن  اإلسالمية .

جتدهم شغوفني يف التعبري  باملساواة دون العدل ، ال تكاد جتد أحد منهم يقول الدين اإلسـالمي ديـن العـدل ؛ بـل 

ا اسـتخدمت هـذه الكلمـة املسـاواة هـل هـي واردة علينـا الـدين اإلسـالمي ديـن املسـاواة ، وال أدري ـ واهللا أعلـم ـ ملـاذ

مـن اخلــارج أم مـا أدري ؛ ألنــك إذا قلـت مســاواة دون العـدل قالــت األنثـى أنــا البـد أن أعامــل كمـا يعامــل الرجــل ، 

وقال الرجل الساقط الذي ال خري فيه البد أن يعامـل كمـا يعامـل الشـريف ، وهلـم جـرا ؛ لكـن إذا اسـتعملنا العـدل 

  أن ننزل كل إنسان منزلته . فمعناه



  أم تطلب من أمها مبلغا من املال شهريا مع العلم بأا ليست حمتاجة ؟ السائل :

  ما يلزمها شيء ؛ إذا مل يرضها ما عليها . كان ال يضرها فهو من الرب ؛إذا   الشيخ :

ي يف بالدنـا األردن فهنـاك ما حكم الصالة يف مسجد فيه قرب سواء كـان صـحايب أو تـابعي أو غـريه كالـذ السائل :

  مسجد فيه قرب أيب عبيدة ومسجد فيه ضرار بن أزور وغريه ؟

هــل يتحقــق أن فيــه هــؤالء ؟ كــالم معــروف عنــد النــاس ؛ الظــاهر أنــه مــا يتحقــق هــذا الشــيء ؛ لكــن علــى   الشــيخ :

فيــه ، وإن قــرب  كــل حــال القاعــدة يف هــذا الشــيء إن بــين املســجد علــى القــرب وجــب هــدم املســجد وال جتــوز الصــالة

بعد بناء املسجد وجب نفسه ، القرب ودفنه مـع النـاس ؛ وأمـا الصـالة فـإن كـان القـرب يف القبلـة فإنـه ال جتـوز الصـالة 

( ال تجلسـوا علـى القبـور وال تصـلوا إليهـا نيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال: إليه حلديث أيب مرثد الغنوي أن ال

   املسجد صحيحة ألن اإلمث من الذي قرب امليت يف هذا املسجد .فالصالة يف يف جانب آخروإن كان  )

     سؤال عن املسجد األموي يف دمشق الذي فيه قرب حيىي بن زكريا عليه السالم املزعوم ؟ السائل :

هذا ال عربة به العربة بالواقع ؛ ألن ما فيه أحـد قـربه معلـوم إال الرسـول عليـه الصـالة و السـالم مـن األنبيـاء  الشيخ :

  أما هذا ال عربة به . ( إنه عند كثيب األحمر ولو كنت هنا في ... )وقرب موسى كان الرسول يعلمه قال: 

 فــإن مــنكم األمــر وأولــي الرســول وأطيعــوا اهللا واأطيعــ آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

  . تأويال )) وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم

 (( إن اهللا يـأمركم أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا ... ))أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

ومــن فوائــدها: ثنــاء  وأخــذنا مــن هــذه اآليــة فوائــد أظــن مخســة ؟ مثانيــة ، آخرهــا ؟ التعبــري عــن العــدل دون املســاواة .

وشـيء أثـىن اهللا  (( إن اهللا نعمـا يعظكـم بـه ))اهللا سبحانه وتعاىل على ما يوجهه من األحكـام إىل العبـاد ؛ لقولـه: 

(( إن أن األحكام الشرعية تسمى موعظة ؛ ألن اهللا تعـاىل قـال:  ومن فوائدها: عليه البد أن يكون يف قمة اخلري .

ومــن فوائــدها: كمــال  مــع أنــه لــيس فيهــا وعيــد ولــيس فيهــا ديــد وإمنــا فيهــا بيــان أحكــام .اهللا نعمــا يعظكــم بــه )) 

اهللا ازداد حكم اهللا عزوجل ؛ وذلك بثناء اهللا عليه وكونه موعظة للقلوب ؛ وهلذا كلما ازداد اإلنسان متسـكا بطاعـة 

ومــن فوائــدها: إثبــات هــذين االمســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: الســميع والبصــري ؛ وتكلمنــا   إميانــا ويقينــا ورغبــة يف اخلــري .

كثـــريا علـــى معـــىن الســـميع وأظـــن ال حاجـــة إىل إعـــادة الكـــالم فيـــه لوضـــوحه ؛ والبصـــري كـــذلك اســـم مـــن أمســـاء اهللا 

هـل فيـه إثبـات السـمع والبصـر هللا ؟  مبا ال حيتاج معـه إىل اإلعـادة .متضمن للبصر ، وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق 

نعــم ؛ ألن القاعــدة أن كــل اســم هللا فهــو متضــمن لصــفة وال عكــس ، الصــفة ال يشــتق منهــا اســم هللا إال إذا تســمى 

هــل بــه جــل وعلــى ، واالســم يثبــت منــه صــفة ألن مجيــع أمســاء اهللا مشــتقة ممــا مــن املعــاين الــيت تــدل عليــه ؛ وعلــى ف



لكــن ال نســـميه بــالواعظ ، أفعالـــه وصـــفاته ال  (( إن اهللا نعمـــا يعظكـــم بـــه ))نســمي اهللا بـــالواعظ ؟ مــع أنـــه قــال: 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اهللا مث قــال اهللا تعــاىل:  .يشــتق منهــا أمســاء لــه ؛ أمــا أمســاءه فإــا تتضــمن الصــفات 

اء وقــد ســبق أن تصــدير احلكــم بالنــداء يــدل علــى العنايــة بــه ؛ صــدر اهللا هــذه اآليــة بالنــد وأطيعــوا الرســول ... ))

ألن النداء يطلب منه انتباه املنادى ملا يلقى إليه ؛ أعرفتم ذلـك ؟ ويف النـداء بوصـف اإلميـان إشـارة إىل أن مـا يـذكر 

نقــص يف مــن مقتضــيات اإلميــان يعــين أن مــا يــذكر وامتثالــه مــن مقتضــيات اإلميــان ؛ وفيــه أيضــا أن عــدم القيــام بــه 

اإلميان ؛ ألنك إذا قلت للـؤمن : يـا مـؤمن افعـل كـذا ، ومل يفعـل فإنـه البـد أن يـنقص إميانـه ألنـه وجـه إليـه اخلطـاب 

باسم اإلميان أو بوصف اإلميـان فـإذا مل ميتثـل هـذا اخلطـاب نقـص إميانـه ؛ وقـد روي عـن عبـد اهللا بـن مسـعود رضـي 

فأرعهـا مسعـك فإمـا خـري تـؤمر بـه وإمـا شـر تنهـى  أيهـا الـذين آمنـوا ))(( يا اهللا عنه أنه قال " إذا مسعت اهللا يقـول 

آمنـوا مبـن ؟ آمنـوا بـاهللا ومبـا جيـب اإلميـان  (( يا أيها الذين آمنوا ))عنه " والذي يف هذه اآلية خري نؤمر به ؛ قال: 

ا جيــب اإلميـان بــه وهــي بـه ، وأركــان اإلميـان كمــا عــرفتم سـابقا كمــا هــو معـروف ، أركــان اإلميـان ســتة ، يعــين آمنـوا مبــ

(( أطيعـوا اهللا وأطيعـوا ستة أشياء: اإلميان باهللا ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقدر خريه وشره ؛ 

الطاعـــة موافقـــة األمـــر وذلـــك بفعـــل املـــأمور وتـــرك احملظـــور ؛ وهلـــذا أخـــذت مـــن املطاوعـــة وهـــي االنقيـــاد  الرســـول ))

الرســول هــو حممــد عليــه  (( وأطيعــوا الرســول  ))فقــة األمــر بفعــل املــأمور وتــرك احملظــور ؛ هــي االنقيــاد وموا فالطاعــة

الـواو حـرف عطـف ، و" أويل " معطوفـة  (( وأولي األمر مـنكم ))الصالة والسالم ، و" أل " فيه للعهد الذهين ؛ 

وهــي مبعــىن أصــحاب ، واألمــر مبعــىن الشــأن يعـين أصــحاب الشــأن فــيكم ؛ فمــن هــم أصــحاب  (( الرســول ))علـى 

الشأن ؟ قيل: هم العلماء ، وقيـل: هـم األمـراء ، واآليـة صـاحلة للمعنيـني مجيعـا ؛ وعلـى هـذا فتكـون شـاملة لألمـراء 

الـذين يوجهـون النـاس ويبينـون هلـم والعلماء ؛ أما كون العلماء أويل أمر فألم يوكل إليهم الكالم يف شرع اهللا وهـم 

أحكام اهللا الشرعية ؛ وأما كون األمراء أويل أمر فألـم هـم الـذين حيملـون النـاس علـى شـريعة اهللا ؛ والشـريعة حتتـاج 

ســابق ، وأمــر الحــق ؛ فــاألمر الســابق مــن شــأن مــن ؟ مــن شــأن العلمــاء يبينونــه ويوضــحونه ، كمــا  إىل أمــرين: أمــر

؛ وأمر الالحـق وهـو مـن  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تخفونه ))(( قال اهللا تعاىل: 

شـــان األمـــراء ، يلزمـــون النـــاس بشـــريعة اهللا ويقيمـــون حـــدود اهللا علـــى مـــن خـــالف ؛ فالكـــل عليـــه مســـئولية ؛ وـــذا 

ميكن أن ميشوا على شـيء حـىت يبينـه  التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية األمراء ؛ ألن األمراء ال

؟ العلمــــاء ، األمــــراء ال ميكــــن أن ميشــــوا علــــى شــــيء إال بعــــد بيــــان العلمــــاء ؛ وعلــــى هــــذا فشــــأن العلمــــاء يف أمــــة 

(( وأولـي األمـر اإلسالمية أعظم من شأن األمراء ؛ وجيب على األمراء اتبـاع العلمـاء فيمـا يبينونـه مـن شـريعة اهللا ؛ 

مبعــىن الشـــأن يعـــين أصــحاب الشـــأن وهــم العلمـــاء واألمـــراء ؛ و حيتمــل أن يكـــون املـــراد  مـــر ))(( األقلنـــا  مــنكم ))



باألمر طلب الفعل ممن هو دون اآلمر أو على وجه االستعالء ويكون معىن األمر أي الـذين هلـم أن يـأمروا النـاس ، 

 الـذين ويقتلـون حـق بغيـر ن النبيـين(( ويقتلون النبيين بغيـر الحـق ويقتلـو والعلماء يأمرون الناس كما قال تعاىل: 

؛ فــاألمر هنـا صـاحل ملعنيــني أيضـا: الشــأن ، وهــم العلمـاء ، واألمــراء كـذلك يـأمرون ))  النـاس مــن بالقسـط يـأمرون

(( ومل يعــد الفعـــل  (( وأولـــي األمــر مــنكم ))واألمــر الــذي هــو طلــب الفعــل علـــى وجــه االســتعالء ؛ وهنــا يقــول: 

ومل يقـــل جـــل وعـــال: وأطيعـــوا أويل األمـــر ؛ ألن طاعـــة أوالة  وأولـــي األمـــر مـــنكم ))أطيعـــوا اهللا وأطيعـــوا الرســـول 

األمــور تابعــة لطاعــة اهللا ؛ وهلــذا لــو أمــروا مبــا خيــالف طاعــة اهللا مل يقــل لــه طاعــة ، فهــي ـ أي طــاعتهم ـ طاعــة هللا 

مـن ومـن ؟ بـني أويل األمـر وهذا متوقع جدا أن حيصل النزاع ، بـني  (( فإن تنازعتم في شيء ))مث قال:  ورسوله .

بعضــهم مــع بعــض وبــني أويل األمــر مــع عامــة النــاس ؛ بــني أويل األمــر بعضــهم مــع بعــض كالعلمــاء خيتلفــون مــثال ، 

األمــراء خيتلفــون مــع العلمــاء ؛ أو مــع النــاس بــأن خيتلــف العلمــاء مــع النــاس أو خيتلــف النــاس مــع األمــراء ومــا أشــبه 

قيـــد فيشـــمل التنـــازع بـــني العلمـــاء وبـــني األمـــراء وبـــني العلمـــاء مـــع األمـــراء وبـــني ذلـــك ؛ املهـــم أن التنـــازع هنـــا غـــري م

هــذه  (( فــي شــيء ))و  (( فــإن تنــازعتم فــي شــيء ))العلمــاء مــع النــاس واألمــراء مــع النــاس ، وهــذا البــد أن يقــع 

إلى اهللا والرسـول (( نكرة يف سياق الشرط فتكون للعموم أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إىل اهللا والرسول ؛ مث قال: 

ال ميكن أن يقول قائـل أننـا نـذهب إىل اهللا عزوجـل ونتحـاكم عنـده أو نـرد األشـياء إليـه ؛ ولكـن  لى اهللا ))(( إ  ))

الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه ؛ أما إىل الرسول فهو الرد إليه شخصيا يف حياته وإىل سنته بعد وفاته صـلى اهللا عليـه 

ــتم تؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ))(( إن  وآلــه وســلم ؛  أي إن كنــتم  هــذه مجلــة شــرطية يــراد ــا اإلغــراء واحلــث كن

صادقني يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر فـامتثلوا هـذه األوامـر: طاعـة اهللا ، وطاعـة الرسـول ، وطاعـة أويل األمـر ، والـرد 

اإلميـان بـاهللا يتضـمن  (( تؤمنـون بـاهللا ))وقولـه:  عند التنازع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم ؛

اإلميـان بكـل مـا يكـون بعـد املـوت سـواء يف  (( واليـوم اآلخـر ))اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائـه وصـفاته ؛ 

ه اجلــزاء الـربزخ أو بعــد قيــام السـاعة ؛ وإمنــا نــص اهللا اليــوم اآلخـر ألنــه اليــوم الــذي يقـع فيــه اجلــزاء واليــوم الـذي قــع فيــ

   (( ذلك خير وأحسن تأويال ))البد أن حيسب له اإلنسان حسابه خوفا من أن جيازى بالسوء يوم القيمة ؛ 


